
  

    

  

     

 

 

   

   

 

   

   

    

   

  

     

   

   

   

   

   

    

   

  

 

    

    

  

   

 

    

    

  

   

   

NEW ESOL STUDENT WELCOME ALBANIAN 
Mirësevini, ESOL student i ri!! 

Qëllimi i këtyre klasave është që të ju ndihmojë që të mësojnë anglisht, për të gjetur punë, dhe për të 

vazhduar mësimin.  

Fillim 

• Regjistrohu për të rritur një klasë në shkollën tuaj të Arsimit. 

• Merrni një test të gjuhës angleze. 

Vendosja Qëllimet 

• Mendoni për arsyet për të studiuar gjuhën angleze.  

1. Për të marrë një punë. 

2. Për të mbajtur punën tuaj. 

3. Për të parë në karrierën tuaj. 

4. Për të studiuar në një kolegj apo universitet. 

5. Për të komunikuar me fqinjët dhe miqtë. 

6. Për të komunikuar me punonjës të tjerë në punën tuaj. 

7. Për të komunikuar me mjekun. 

8. Për të komunikuar me mësuesin e fëmijës suaj. 

• Mësuesi juaj do t'ju ndihmojë të planit qëllimet tuaja. 

• Ju do të duhet të 

1. Ejani në çdo klasë dhe të mbërrijnë në kohë. 

2. Përdorimi Anglisht çdo ditë. 

3. Studimi vështirë brenda dhe jashtë klasës. 

Klasë të mësuarit 

• Klasat e Gjuhës Angleze për të rriturit kanë tre pjesë. Ju do të studimit çdo pjesë. 

1. Anglisht në përdorim në vend të punës 

2. Anglisht në përdorim në rutinat e jetës së përditshme 

3. Anglisht për qëllime akademike. 

Shkuarja përpara 

• Pasi ta studiuar anglisht për një kohë, ju do të 

1. Merrni një test mbi materialin që e keni mësuar. 

2. Shko tek kurs tjetër ose të shkoni në një punë të re. 

3. Vendosni qëllime të reja. 

4. Mbani kontakt me shkollën pasi të keni lënë. 
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